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Член 3 

  
Оваа Одлука влегува во сила 

осмиот ден од објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
 
Бр.08-4696/1 Совет на општина Струмица 
13.06.2018 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

............................................... 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за измена и 
дополнување на Статутот на општина 

Струмица 

 
             Се објавува Одлуката за измена и 
дополнување на Статутот на општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.06.2018 година. 

Бр.09-4697/2        Општина Струмица 
14.06.2018 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

............................................ 
  

 139. 
 Врз основа на член 7 и член 36 од 
Законот за локалната самоуправа  
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 12.06.2018 година, донесе: 

 
 

О д л у к а 
за измена и дополнување на Статутот на 

општина Струмица 

 
Член 1 

 
Во Статутот на општина Струмица 

(„Службен гласник на општина Струмица“ 

бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10,  и 1/15 )  
се вршат следните измени:  
 Во член 14  став 1  

Точка 10 се менува и гласи: 
 
- „Спроведување на подготовки за 

одбрана за  остварување на функцијата 
на општината  во услови на вонредна 
или  воена состојба; 

- Спроведување на подготовки и мерки за 
заштита и спасување на  населението и 
материјалните добра  од природни 
непогоди и други несреќи; 

- Учество во системот за управување со 
кризи (превенција, рано 
предупредување и справување во 
кризна состојба). 

  
         

         Член 2 
               Глава ХI  се менува и гласи: 
 
 „XI. ИЗВРШУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ 
ОД ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА, ЗАШТИТАТА 
И СПАСУ-ВАЊЕТО И УПРАВУВАЊЕТО СО 
КРИЗИ 
 
 Член 134 се менува и гласи: 
 

„Член 134  
 

 Органите на Општина Струмица  
спроведуваат подготовки за одбрана  како 
систем на  организациски,  кадровски,  
материјално - технички, финансиски  и 
други мерки и активности, кои имаат за цел  
да овозможат организиран премин  од 
функционирање во мирновременски 
услови, во функционирање  во услови на 
вонредна и воена сотојба.  

Подготовките преставуваат  систем  
на спроведување на мерки и активности на 
органите на Општина Струмица, односно  
изработка и ажурирање на планови и други 
акти, со кои се  регулираат обврските и  со 
кои се овозможува  непречено   
продолжување  во извршување на 
обврските уврдени со закон  во услови на 
вонредна или воена состојба. 
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Градоначалникот на општина 
Струмица, ги  следи подготовките и  
овозможува  услови за спроведување на 
мерките од областа на одбраната  и 
заштитата на класифицираните 
информации  при редовни и вонредни 
состојби   и определува лице за ракувач со 
планот за одбрана и заштита  на  
класифицирани информации. “  
  

По член 134 се додава:  
 

„Член 134  - а   
  

Во  областа на заштита и 
спасувањето:  
 

1. Советот на општина 
Струмица: 

- Одлучува за воспоставување на 
потребната организација за заштита и 
спасување и за спроведување на 
мерките  за заштита и спасување; 

- Донесува Одлука за формирање на 
просторни и специјални сили за 
заштита и спасување; 

- Ги утврдува обврските на јавните 
претпијатија, установи и служби од 
локален карактер при:  

 Гаснење на пожари и спасување на 
луѓе и имот при сообраќајни, 
техничко-технолошки и други 
несреќи; 

 Расчистување на локалните 
патишта и улици и другата 
инфраструктура,  во слуќај на 
непреодност  поради врнежи од 
снег,  наноси од снег, голомразица,  
наноси од земја предизвикани од 
силни врнежи одрони, лизгање на 
земиштето и друго; 

 Укажување на прва медицинска 
помош,  во случај на појава на 
поголем број на заболени или 
повредени и во спречувањето на 
ширењето на заразни болести. 

 Заштита на животните и растенијата  
во случај на појава на болести , 
штетници и други природни 

непогоди.  

- Ја следи  подотвеноста на општината  
во областа на заштитата и спасувањето; 

- Одлучува за висината на средствата  од 
Буџетот на општина Струмица, 
наменети за заштита и спасување; 

- Одлучува за распределба на 
хуманитарна помош наменета за 
населението од Општината. 

2. Градоначалникот на општина 
Струмица: 

- Предлага План за заштита и спасување; 

- Ја следи реализацијата на Одлуките на 
Советот на општина Струмица  кои се 
во насока на спречување на 
настанувањето но и за одстранување на 
последиците од природни непогоди и 
други несреќи; 

- Одговорен е за подготвеноста на силите 
за заштита и спасување  формирани од 
општината; 

- Одлучува за ангажирање на силите за 
заштита и спасување формирани од 
општината; 

- Раководи и ги координира  активностите 
за заштита и спасување до  
активирањето на подрачните штабови; 

-  Го  следи остварувањето на акциите   
за заштита и спасување   на подрачјето 
од општината; 

- Бара помош за ангажирање на  силите 
за заштита и спасување  формирани од  
правните лица на подрачјето на 
општината; 

- По потреба бара ангажирање на 
републичките сили за заштита и 
спасување; 

- Определува лице или формира 
одделение кое ќе ги врши 
административните работи од областа 
на заштитата и спасувањето. 

 
 
 



Стр. 62               Службен гласник на општина Струмица           бр. 8              14.06.2017 год. 
 

 

 
 
 

Член 134 – б 
                 

 Во областа на управување со кризи 
Советот на општина Струмица: 
  
- Ги следи состојбите, дејствата и 

појавите кои можат да доведат  до 
настанување на кризи; 

- Донесува процена на загрозеност од 
ризици и опасности; 

- Донесува одлуки за ажурирање на 
процената на загрозеност;  

- Донесува програма за ревалитизација  
по елиминирањето на кризата; 

- Одлучува за висината на средствата  за 
управувањето со кризи  од буџетот на 
општината; 

 
 Градоначалникот на општина 
Струмица:  
 
- Обезбедува координација на  

учесниците во системот за управување 
со кризи  на подрачјето на општината; 

- Ги спроведува одлуките на Владата  во 
врска со управувањето со кризи во 
услови на кризна состојба  на 
подрачјето на општината; 

- Определува лице за член на 
Регионалниот штаб за управување со 
кризи; 

- Определува лице за контакт, соработка 
и размена на податоци со Регионалниот  
центар за управување со кризи;“ 

 
        Бр.08-4697/1  Совет на општина Струмица 

13.06.2018 год.           Претседател,  
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

........................................... 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица 

(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за 

организацијата, делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската 

администрација на Општина Струмица 
 
 
             Се објавува Одлуката за 
организацијата, делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската 
администрација на Општина Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.06.2018 
година. 
 
  
Бр.09-4698/2           Општина Струмица 
14.06.2018 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

...................................... 
 

 140. 
 Врз основа на член 17 став 7 од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република 
Македонија бр. 27/2014, 199/2014 и 
27/2016“), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа  („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на Општина Струмица 
(„Службен гласник на Општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.06.2018 година, 
донесе: 
 

О д л у к а 
за организацијата, делокругот и начинот 

на извршување на задачите на 
општинската администрација на 

Општина Струмица 
 
 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се утврдуваат 
внатрешната организација на општина 
Струмица (во понатамошниот текст: 
општината), видот и бројот на 
организациски единици, нивниот делокруг 
на работа, начините и формите на 
раководење, како и графичкиот приказ- 
органограм на внатрешната организација 
на општината. 
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